ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29
грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ начальника відділу освіти
виконавчого комітету
Знам'янської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 09 жовтня 2020 року № 195-од
Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

0611170

1.

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого
бюджету)

2.

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого
бюджету)

0611170

0611170
3.

4.

1170

Відділ освіти виконавчого комітету Знам'янської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Відділ освіти виконавчого комітету Знам'янської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

0990

(код Програмної класифікації видатків та (код Типової програмної (код Функціональної класифікації видатків
кредитування місцевого бюджету)
класифікації видатків та та кредитування бюджету)
кредитування місцевого
бюджету)

Забезпечення діяльності інклюзивноресурсних центрів
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)

02143956
(код за ЄДРПОУ)

02143956
(код за ЄДРПОУ)

11202100000
(код бюджету)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 784019,00 гривень, у тому числі загального фонду -784019,00 гривень та
спеціального фонду - 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про освіту»; Закон України «Про загальну середню освіту» від 13.05.99
№651-XIV; Закон України «Про дошкільну освіту» від 11.07.01 №2628-111; Кодекс законів про працю, Закон України «Про позашкільну освіту»
від 22.06.2000р. № 1841-ІІІ; ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"; рішення виконавчого комітету Знам'янської міської
ради від 31.05.2018р. №159 "Про створення Інклюзивно-ресурсного центру та ліквідацію міської психолого-медико-педагогічної консультаціїї
відділу освіти", Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» від 14 листопада 2019 року № 294-ХI; рішення Знам'янської
міської ради від 10 січня 2020 року № 2325 "Про бюджет міста Знам'янка на 2020 рік", рішення Знам'янської міської ради від 12 лютого 2020
року №2371 "Про внесення змін до рішення міської ради від 10 січня 2020 року №2325 " Про бюджет міста Знам'янка на 2020 рік",від 28
вересня 2020 року № 2602 "Про внесення змін до рішення міської ради від 10 січня 2020 року № 2325 « Про бюджет міста Знам'янки на 2020
рік»

6.
N з/п

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

4

Ціль державної політики
Проведення комплексної оцінки з метою визначення особливих освітніх потреб дитини, розроблення рекомендацій щодо програми
навчання
Надання психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами
Надання консультацій та взаємодія з педагогічними працівниками дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних
закладів з питань організації інклюзивного навчання
Надання консультативно-психологічної допомоги батькам

7.

Мета бюджетної програми:

8.

Завдання бюджетної програми

1
2
3

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

N з/п
Завдання
1 Надання психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами
9.

Напрями використання бюджетних коштів
гривень

N з/п
1
1

10.
N з/п
1

Напрями використання бюджетних коштів
2
Надання психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми
потребами
Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

3

4

5

784 019

0

784 019

784 019

0

784 019

Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
Найменування місцевої / регіональної програми
2
Усього

11.
N з/п

(грн)

Загальний фонд
3

Спеціальний фонд
4
0

Усього
5

0

0

Результативні показники бюджетної програми:
Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від
29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ начальника відділу освіти
виконавчого комітету
Знам'янської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 09 жовтня 2020 року № 195-од
Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

0611161
1.

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого
бюджету)

2.

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого
бюджету)

0611161

0611161
3.

4.

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

1161

Відділ освіти виконавчого комітету Знам'янської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Відділ освіти виконавчого комітету Знам'янської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

0990

(код Типової програмної (код Функціональної класифікації видатків та
класифікації видатків та кредитування бюджету)
кредитування місцевого
бюджету)

Забезпечення діяльності інших
закладів у сфері освіти
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)

02143956
(код за ЄДРПОУ)

02143956
(код за ЄДРПОУ)

11202100000
(код бюджету)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 2 612204,00 гривень, у тому числі загального фонду -2 612204,00 гривень та
спеціального фонду - 0 гривень.

5.
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про освіту»; Закон України «Про загальну середню освіту» від 13.05.99
№651-XIV; Закон України «Про дошкільну освіту» від 11.07.01 №2628-111; Кодекс законів про працю,Закон України «Про фізичну
культуру і спорт» від 24.12.1993 № 3808 - ХІІ; Закон України «Про позашкільну освіту» від 22.06.2000р. № 1841-ІІІ; Закон України «Про
фізичну культуру і спорт» від 24.12.1993 № 3808 – ХІІ, ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", постанова Кабінету
Міністрів України "Про затвердження Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи" від 26.01.2011р. № 59,
Положення про групи по централізованому господарському обслуговуванню загальноосвітніх шкіл та інших закладів освіти; Закон
України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» від 14 листопада 2019 року № 294-IХ; рішення Знам'янської міської ради від 10
січня 2020 року № 2325 "Про бюджет міста Знам'янка на 2020 рік",від 28 вересня 2020 року № 2602 "Про внесення змін до рішення міської
ради від 10 січня 2020 року № 2325 « Про бюджет міста Знам'янки на 2020 рік»
6.

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N з/п

5
6
7
8
9

Ціль державної політики
Ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності бюджетних установ (закладів освіти), координаційної роботи та
складання звітності
Відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для
оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами на
утримання закладів освіти
Здійсненню контролю за правильним і економічним використанням коштів відповідно до їх цільового призначення, розрахунків до
кошторисів доходів та видатків підвідомчих закладів освіти, затверджених кошторисів з урахуванням змін, внесених до них у
встановленому порядку, за збереженням матеріальних цінностей.
Забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до
затверджених нормативів і кошторисів
Розробка перспективних та річних планів ремонтних робіт об’єктів та споруд закладів і установ освіти
Контроль за технічним станом будівель та споруд установ і закладів освіти, що знаходяться на балансі відділу освіти
Підготовка договірної документації на виконання ремонтних робіт з підрядними організаціями
Нагляд за якістю виконання ремонтних робіт підрядними організаціями
Контроль за дотриманням норм і правил з охорони праці, пожежної та електробезпеки в установах і закладах.

7.

Мета бюджетної програми

1.
2.

3.
4.

Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, забезпечення ведення централізованого
господарського обслуговування.
8.
N з/п

Завдання бюджетної програми

2.

Завдання
Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими
кошторисами
Забезпечення надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування

9.

Напрями використання бюджетних коштів

1.

гривень

N з/п

Напрями використання бюджетних коштів

1

2

1.
2

10.

Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації,
фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами
Забезпечення надання якісних послуг з централізованого господарського
обслуговування
Усього

Загальний фонд Спеціальний фонд

Усього

3

4

5

1 614 323

0

1 614 323

997 881

0

997 881

2 612 204

0

2 612 204

Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(грн)
N з/п

Найменування місцевої / регіональної програми

1

2

Загальний фонд Спеціальний фонд
3

Усього
11.
N з/п

4
0

Усього
5

0

0

Результативні показники бюджетної програми:
Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд Спеціальний фонд

Усього

1
2
3
4
5
6
7
Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими
кошторисами
1 затрат
положення про централізовану
кількість централізованих
од.
1
1
бухгалтерію відділу освіти Знам'янської
бухгалтерій

2

середньорічне число штатних
одиниць спеціалістів
Всього - середньорічне число
ставок (штатиних одиниць)
продукту
кількість закладів, які
обслуговує централізована
бухгалтерія

од.

кількість особових рахунків

од.
од.

кількість складених звітів
працівниками бухгалтерії
3

ефективності

од.
од.

міської ради

штатний розпис централізованої
бухгалтерії відділу освіти
штатний розпис централізованої
бухгалтерії відділу освіти

13

13

13

13

20

20

Реєстр особових рахунків

787

787

журнал реєстрації звітів
складених працівниками
централізованої бухгалтерії
відділу освіти

715

715

1,54

1,54

262

262

положення про централізовану
бухгалтерію відділу освіти Знам'янської
міської ради

розрахунково ( відношення
кількості установ до
середньорічного числа ставок
од.
розрахунково ( відношення
кількість особових рахунків, які
кількості особових рахунків до
обслуговує 1 працівник
кількості бухгалтерів по
заробітній платі (3 чол.)
Забезпечення надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування
1 затрат
кількість установ, які
обслуговує 1 працівник

од.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня
2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ начальника відділу освіти
виконавчого комітету
Знам'янської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 09 жовтня 2020 року № 195-од

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

0611150
1.

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0611150
2.

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0611150
3.

1150

(код Типової програмної
класифікації видатків та
(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)
кредитування місцевого бюджету)

Відділ освіти виконавчого комітету Знам'янської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Відділ освіти виконавчого комітету Знам'янської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

0990
(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

Методичне забезпечення діяльності
закладів освіти

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого
бюджету)

02143956
(код за ЄДРПОУ)

02143956
(код за ЄДРПОУ)

11202100000
(код бюджету)

4.

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 831097 гривень, у тому числі загального фонду -831097 гривень та спеціального
фонду - 0 гривень.

5.

Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про освіту»; Закон України «Про загальну середню освіту» від 13.05.99
№651-XIV; Закон України «Про дошкільну освіту» від 11.07.01 №2628-111; Кодекс законів про працю,Закон України «Про фізичну культуру
і спорт» від 24.12.1993 № 3808 - ХІІ; Закон України «Про позашкільну освіту» від 22.06.2000р. № 1841-ІІІ; Закон України «Про фізичну
культуру і спорт» від 24.12.1993 № 3808 – ХІІ, ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ Міністерства освіти і
науки України від 23.06. 2011 № 623/61 «Про внесення змін до Положення про центральну та республіканську (Автономна республіка
Крим), обласні, Київську та Севастопольську міські, районні (міські) психолого – медико – педагогічні консультації», Наказ Міністерства
освіти і науки України від 20.04.2001 №330«Про затвердження Положення про експертизу психологічного і соціологічного інструментарію,
що застосовується в навчальних закладах Міністерства освіти і науки України», Закон України «Про Державний бюджет України на 2020
рік» від 14 листопада 2019 року № 294-IХ; рішення Знам'янської міської ради від 10 січня 2020 року № 2325 "Про бюджет міста Знам'янка
на 2020 рік", Рішення Виконавчого комітету Знам'янської міської ради Кіровоградської облаті від 23 квітня 2020 року №96 "Про внесення
змін до штатного розпису методичного кабінету відділу освіти виконавчого комітету Знам'янської міської ради".Рішення Знам'янської
міської ради від 24 липня 2020 року №2498 "Про внесення змін до рішення міської ради від 10 січня 2020 року №2325 " Про бюджет міста
Знам'янка на 2020 рік",від 28 вересня 2020 року № 2602 "Про внесення змін до рішення міської ради від 10 січня 2020 року № 2325 « Про
бюджет міста Знам'янки на 2020 рік»

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
N з/п
Ціль державної політики
1. Створення системи методичних послуг та організація процесу обслуговування освітніх запитів педагога.
7. Мета бюджетної програми
Забезпечення належної методичної роботи установами освіти
8. Завдання бюджетної програми
N з/п
1. Забезпечети належну методичну роботу в установах освіти
9.

Завдання

Напрями використання бюджетних коштів
гривень

N з/п
1
1.

Напрями використання бюджетних коштів
2
Забезпечети належну методичну роботу в установах освіти
Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

3
831 097
831 097

4
0
0

5
831 097
831 097

10.
N з/п
1

Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
Найменування місцевої / регіональної програми
2

Загальний фонд
3

Усього
11.

Показник

1

2

1

затрат
кількість закладів
середньорічне число
штатних одиниць
адмінперсоналу, за
умовами оплати віднесених
до педагогічного персоналу
всього середньорічне число
ставок (штатних одиниць)

3

Спеціальний фонд
4
0

Усього
5
0

0

Результативні показники бюджетної програми:

N з/п

2

(грн)

продукту
кількість проведених
методичних об'єднань,
нарад, семінарів, форумів,
науково-практичних
конференцій та інших
заходів
ефективності
підвищення професійної
майстерності педагогічних
працівників

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

3
4
5
Забезпечети належну методичну роботу в установах освіти
од.
од.

од.

Спеціальний фонд

Усього

6

7

1

1

5,67

5,67

5,67

5,67

90

90

160

160

штатний розпис
методичного кабінету
відділу освіти

штатний розпис
методичного кабінету
відділу освіти

од.
план роботи
методичного кабінету
на 2020 рік

осіб

план атестаційної
комісії на 2020 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29
грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ начальника відділу освіти
виконавчого комітету
Знам'янської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 09 жовтня 2020 року № 195-од

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік
0611010
1.

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого
бюджету)

2.

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого
бюджету)

0611010

3.

0611010

1010

(код Програмної класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

Відділ освіти виконавчого комітету Знам'янської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Відділ освіти виконавчого комітету Знам'янської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

0910
(код Функціональної класифікації видатків та
кредитування бюджету)

Надання дошкільної освіти

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)

02143956
(код за ЄДРПОУ)

02143956
(код за ЄДРПОУ)

11202100000
(код бюджету)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 41493090 гривень, у тому числі загального фонду -39245781 гривень та спеціального
фонду -2247309 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України; Закон України «Про освіту», Закон України "Про охорону дитинства" №2402-111 від 26.04.2001 року, Закон України "Про
дошкільну освіту" №2628-11 від 11.07.2001р., Положення про дошкільний навчальний заклад, стату дошкільного навчального закладу, постанова КМУ
від 22.11.2004р.№ 1591 "Про затвердження норм харчування навчальних та оздоровчих закладах", спільний наказ Міністерства освіти і науки України
та міністерства охорони здоров'я України від 01.06.2005р. №242/329 "Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та
оздоровчих закладах" постанова КМУ від 14.06.2002 №826 "Про затвердження Порядку медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному
закладі", спільний наказ Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України та Міністерства фінансів України від 23.07.2010 р.
№736/902/758 "Про затвердження порядків надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами", Постанова Кабінету
Міністрів України від 12.03.2003 №305 (Положення про дошкільний навчальний заклад (зі змінами), Закон України «Про Державний бюджет України
на 2020 рік» від 14 листопада 2019 року № 294-IХ; рішення Знам'янської міської ради від 10 січня 2020 року № 2325 "Про бюджет міста Знам'янка на
2020 рік", рішення Знам'янської міської ради від 12 лютого 2020 року №2371 "Про внесення змін до рішення міської ради від 10 січня 2020 року
№2325 " Про бюджет міста Знам'янка на 2020 рік",рішення Знам'янської міської ради від 29 квітня 2020 року №2428 "Про внесення змін до рішення
міської ради від 10 січня 2020 року №2325 " Про бюджет міста Знам'янка на 2020 рік",рішення Знам'янської міської ради від 24 липня 2020 року
№2498 "Про внесення змін до рішення міської ради від 10 січня 2020 року №2325 " Про бюджет міста Знам'янка на 2020 рік", від 28 вересня 2020
року № 2602 "Про внесення змін до рішення міської ради від 10 січня 2020 року № 2325 « Про бюджет міста Знам'янки на 2020 рік»
4.

6.

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N з/п
Ціль державної політики
1. Надання всебічної допомоги сім'ям у розвитку, вихованні та навчанні дитини.
Забезпечення доступністі і безоплатністі дошкільної освіти в державних і комунальних закладах дошкільної освіти у межах державних вимог
2. до змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти (Базового компонента дошкільної освіти) та обов'язкової дошкільної освіти дітей старшого
дошкільного віку.
Забезпечення доступної і безоплатної дошкільної освіти в державних і комунальних закладах дошкільної освіти дітям з особливими освітніми
3. потребами з урахуванням особливостей їх інтелектуального, соціального і фізичного розвитку у тій формі, яка для них є найбільш зручною та
ефективною.
4. Піклування про збереження та зміцнення здоров'я, психологічний і фізичний розвиток дітей
5. Сприяння розвитку та збереженню мережі закладів дошкільної освіти незалежно від підпорядкування, типів і форм власності
7. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання дошкільної освіти
8.

Завдання бюджетної програми

N з/п
Завдання
1. Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей
2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
9.

Напрями використання бюджетних коштів
гривень

N з/п
1
1.
2

10.

Напрями використання бюджетних коштів
2
Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні
дошкільної освіти та виховання дітей
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

3

4

5

39 245 781

2 223 027

41 468 808

39 245 781

24 282
2 247 309

24 282
41 493 090

Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(грн)

N з/п

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2
Міська цільова комплексна програма розвитку закладів освіти міста на 2019-2021
роки
Усього

3

4

5

1

656 636

0

656 636

656 636

0

656 636

11.
N з/п
1
1

Результативні показники бюджетної програми:
Показник

затрат
кількість дошкільних
навчальних закладів

од.

кількість груп

од.

Загальний фонд

Спеціальний фонд

од.

Рішення виконавчого комітету Знам'янської
міської ради від 30 серпня 2018 року № 238
"Про затвердження мережі закладів
дошкільної, загальної, середньої,
позашкільної освіти міста на 2018/2019
навчальний рік"

Усього
7

7

7

52

52

109,55

109,55

19,5

19,5

17,88

17,88

150,55

150,55

297,48

297,48

Зведення табелів обліку
відвідування дітей в ДНЗ міста
станом на 01.01.2020 року

1138

1138

Звіт про діяльність дошкільного
навчального закладу за відповідний
рік №85-к (річна)

2344

2344

штатні розписи дошкільних
навчальних закладів освіти

од.

од.
од.
од.

продукту
кількість дітей, що
відвідують дошкільні
заклади

од.

кількість дітей від 0 до од.
6 років
3

Джерело інформації

2
3
4
5
6
Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

середньорічне число
посадових окладів
(ставок) педагогічного
середньорічне число
штатних одиниць
адмінперсоналу, за
умовами оплади
віднесених до
середньорічне число
штатних одиниць
спеціалістів
середньорічне число
штатних одиниць
робітників
всього середньорічне
число ставок (штатних
одиниць)
2

Одиниця виміру

ефективності

витрати на перебування
1 дитини в
дошкільному закладі
діто-дні відвідування
4

грн.

розрахунок ( відношення загальної
суми витрат до кількості дітей що
відвідують дошкільні заклади)

34486,63

діто-днів

розрахунок до кошторису на 2020
рік по дошкільним закладам на
харчування дітей

135 422

135 422

119

119

48

48

якості
кількість днів
відвідування

од.

відсоток охоплення
дітей дошкільною
освітою

%

розрахунок (відношення діто-днів
до кількості дітей, що відвідують
дошкільні заклади)
розрахунково ( кількість дітей, що
відвідують дошкільні заклади
/кількість дітей від0 до 6
років)*100%

1953,45

36440,08

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
1 продукту

Кількість одиниць
придбаного обладнання

одиниць

розрахунок

2

2

грн.

розрахунково (затверджені видатки
на придбання обладнання / кількість
одиниць придбаного обладнання)

12141

12141

%

розрахунково (кількість закладів в
яких оновлено матеріально-технічну
базу в попередньому році до
кількості закладів в яких
заплановано оновлення матеріальнотехнічної бази в поточному році)
*100%

100

100

%

розрахунково (кількість
запланованого придбання одиниць
обладнання в поточному році до
кількості придбаних одиниць
обладнання в попередньому
році)*100%

22

22

2 ефективності

середні видатки на
придбання одиниці
обладнання
3 якості

динаміка кількості
установ, в яких
здійснено оновлення
матеріально-технічної
бази, порівняно з
минулим роком
рівень оновлення
матеріально-технічної
бази порівняно з
минулим роком

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року №
1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ начальника відділу освіти
виконавчого комітету
Знам'янської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 019 жовтня 2020 року № 195Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік
Відділ освіти виконавчого комітету Знам'янської міської ради

0611020
1.

2.

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

0611020

Відділ освіти виконавчого комітету Знам'янської міської ради

02143956

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого
бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

0611020
3.

02143956

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого
бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

1020

0921

(код Типової
(код Функціональної класифікації
програмної
видатків та кредитування бюджету)
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого бюджету)

Надання загальної середньої освіти закладами
загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними
підрозділами (відділеннями, групами))
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною
класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

11202100000
(код бюджету)

4.

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 68851920,98 гривень, у тому числі загального фонду -67631681 гривень та спеціального
фонду - 1214239,98 гривень.

5.

Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про освіту»; Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.199рр.
№651-XIV, Закон України «Про позашкільну освіту» від 22.06.2000р. № 1841-ІІІ; ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",
Закон України "Про оздоровлення та відпочинок дітей", Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я» від 19.11.1992
№2801-XII, Закон України «Про загальну середню освіту» від 13.05.99 №651-XIV, Закон України «Про фізичну культуру і спорт» від 24.12.1993
№ 3808 – ХІІ, Закон України «Про позашкільну освіту» від 22.06.2000р. № 1841-ІІІ, Закон України «Про охорону дитинства» від 26.04.01 №2402111, спільний наказ Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України та Міністерства фінансів України від 23.07.2010 р.,
№736/902/758 "Про затвердження порядків надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами", Закон України«Про
забезпечення організаційно - правових умов соціального захисту дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» від 11.01.2005р.,
Закон України «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчальновиховного процесу» (№2442-17 від 06.07.2010), Сімейний Кодекс України, № 2947-ІІІ від 10.01.2002 (ст. 2-7; ст.14; 16-17; ст. 49 - 50; ст. 55; ст. 84
- 89; ст. 109; ст. 121 - 197; ст. 198 - 207; ст. 207 - 274; ст.281 -289), Указ Президента України "Про національну стратегію розвитку освіти України
на період до 2021 роки" №344/2013 від 25.06.2013року, Кодекс законів про працю, про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України
від 14 квітня 1997 р. N 346 і від 14 червня 2000 р. N 963 (Постанова Кабінету Міністрів України від 18.07.2012 № 635), Порядок організації
інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах (Постанова Кабінету Міністрів України №872 від 15.08.2011), Концепція
розвитку інклюзивної освіти (Наказ Міністерства освіти і науки України №912 від 01.10.2010), Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.
2010р.№778 «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад», Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002
№ 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел – садків) компенсую чого типу, класів
спеціальних
загальноосвітніх шкіл (шкіл - інтернатів), груп продовженого дня і виховних груп в загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та порядку
поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах» (зі змінами), Наказ Міністерства освіти і науки
України від 28.12.2006 № 864 «Про планування діяльності та введення документації соціальних педагогів по роботі з дітьми – інвалідами
системи Міністерства освіти і науки України», Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.07.2013 №1034 «Про затвердження заходів щодо
впровадження інклюзивного навчання в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах на період до 2015 року», Наказ Міністерства освіти
і науки України від 20.04.2001 №330«Про затвердження Положення про експертизу психологічного і соціологічного інструментарію, що
застосовується в навчальних закладах Міністерства освіти і науки України», Лист Міністерства освіти і науки України від 15.08.2011 № 872
«Про затвердження порядку організації інклюзивного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах" , Наказ Міністерства освіти і науки
України від 06.12.2010 № 1205 «Про затвердження Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів», Закон України «Про
Державний

бюджет України на 2020 рік» від 14 листопада 2019 року № 294-IХ; рішення Знам'янської міської ради від 10 січня 2020 року № 2325 "Про
бюджет міста Знам'янка на 2020 рік", рішення Знам'янської міської ради від 12 лютого 2020 року №2371 "Про внесення змін до рішення міської
ради від 10 січня 2020 року №2325 " Про бюджет міста Знам'янка на 2020 рік", Розпорядження голови Кіровоградської обласної державної
адміністрації від 03 квітня 2020 року №285-р "Про затвердження Порядку розподілу у 2020 році коштів субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа", Розпорядження голови
Кіровоградської обласної державної адміністрації від 10 квітня 2020 року №301-р "Про затвердження розподілу додаткового обсягу субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на 2020 рік", Рішення
Знам'янської міської ради від 29 квітня 2020 року №2428 "Про внесення змін до рішення міської ради від 10 січня 2020 року №2325 " Про
бюджет міста Знам'янка на 2020 рік",
Рішення Знам'янської міської ради від 18 червня 2020 року №2449 "Про внесення змін до рішення міської ради від 10 січня 2020 року №2325 "
Про бюджет міста Знам'янка на 2020 рік", рішення Знам'янської міської ради від 24 липня 2020 року №2498 "Про внесення змін до рішення
міської ради від 10 січня 2020 року №2325 " Про бюджет міста Знам'янка на 2020 рік",рішення Знам'янської міської ради від 28 серпня 2020 року
№2564 "Про внесення змін до рішення міської ради від 10 січня 2020 року №2325 " Про бюджет міста Знам'янка на 2020 рік", від 28 вересня
2020 року № 2602 "Про внесення змін до рішення міської ради від 10 січня 2020 року № 2325 « Про бюджет міста Знам'янки на 2020 рік»
6.
N з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
Ціль державної політики
Забезпечення права громадян на доступність і безоплатність здобуття повної загальної середньої освіти
Забезпечення необхідних умов функціонування і розвитку загальної середньої освіти
Забезпечення нормативно-правової бази щодо обов'язковості повної загальної середньої освіти
Визначення структури та змісту загальної середньої освіти
Визначення органів управління системою загальної середньої освіти та їх повноважень
Визначення прав та обов'язків учасників освітнього процесу, встановлення відповідальності за порушення законодавства про загальну середню
освіту
Створення належних умов для здобуття освіти дітьми з особливими освітніми потребами з урахуванням їхніх індивідуальних потреб в умовах
інклюзивного навчання

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах
8.
N з/п

Завдання бюджетної програми
Завдання

1.
2.
3.
4.
5.

Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами
Придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку
Придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти
Забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної освіти "Нова українська школа"
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

9.

Напрями використання бюджетних коштів
гривень

N з/п
1
1.
2.
3.
4.
5.

10.
N з/п
1
1
2

Напрями використання бюджетних коштів
2
Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми
навчальними закладами
Придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку
Забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної освіти "Нова
українська школа"
Придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) закладів загальної
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
Усього

Спеціальний фонд

Усього

3

4

5

66690614

118 127,98

66 808 741,98

55 900,00

80 500,00

136 400,00

735 312,00

150 028,00

885 340,00

250 584,00
615 000,00
1 214 239,98

406 439,00
615 000,00
68 851 920,98

155 855,00
67 637 681,00

Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
Найменування місцевої / регіональної програми
2
Міська цільова комплексна програма розвитку закладів освіти міста на
2019-2021 роки
Міська програма оздоровлення і відпочинку дітей на 2018-2021 роки
Усього

11.

Загальний фонд

Результативні показники бюджетної програми:

(грн.)

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

3

4

5

3 454 982

735 184

0
3 454 982

4 190 166
0

735 184

4 190 166

Одиниця
Джерело інформації
Загальний фонд
виміру
1
2
3
4
5
Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами
1 затрат
зведений звіт денних
кількість закладів ( за ступенями од.
6
загальноосвітніх навчальних
шкіл)
закладів форма №76-РВК
кількість класів ( за ступенями од.
143
шкіл)
середньорічне число посадових од.
тарифікаційні списки та
окладів (ставок) педагогічного
штатні розписи
263,69
персоналу
загальноосвітніх шкіл
середньорічне число штатних од.
одиниць адмінперсоналу, за
42,43
умовами оплади віднесених до
педагогічного персоналу
середньорічне число штатних од.
28,25
одиниць спеціалістів
середньорічне число штатних од.
83,6
одиниць робітників
всього середньорічне число
од.
417,97
ставок (штатних одиниць)
2 продукту
од.
зведений звіт денних
N з/п

Показник

загальноосвітніх
навчальних закладів форма
№76-РВК

кількість учнів

3

ефективності

діто-дні відвідування

4

якості

діто-днів

Розрахунок днів
відвідування учнів
загальноосвітніх шкіл
міста на 2020 рік

Спеціальний фонд

Усього

6

7

6
143
263,69

42,43

28,25
83,6
417,97

3307

3307

393 533

393 533

кількість днів відвідування

од.

Розрахунок днів
відвідування учнів
загальноосвітніх шкіл
міста на 2020 рік

Придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку
1 затрат
кількість одиниць придбаного
компл.
розрахунок
обладнання
2 ефективності
середні видатки на придбання
розрахунково (затверджені
одного комплекту обладнання
видатки на придбання
грн.
обладнання/кількості
комплектів придбаного
обладнання)
3 якості
питома вага придбаного
обладнання до обладнання яке
необхідно придбати

%

розрахунково (кількість
запланованого придбання
комплектів обладнання до
обладнання яке необхідно
придбати)*100%

119

30

5

35

1863,33

16 100

17 963,33

100

100

100

Забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної освіти "Нова українська школа"
1 затрат
кількість перших класів на
попередня мережа на
новий 2020-2021 навчальний рік
од.
новий 2019-2020
15
навчальний рік
2 продукту
кількість учнів які підуть до
"Нової української школи"
3 ефективності

од.

попередня мережа на
новий 2019-2020
навчальний рік

119

375

15

375

середні витрати на придбання
дидактичних матеріалів на
одного учня який піде до
першого класу
середні витрати на придбання
сучасних меблів для першого
класу

середні витрати на придбання
комп’ютерного обладнання для
перших класів

4 якості
питома вага придбаних
дидактичних матеріалів до
дидактичних матеріалів які
необхідно придбати

питома вага придбаних меблів
для перших класів до меблів
перших класів які необхідно
придбати

розрахунково (кошти
передбачені на придбання
дидактичних матеріалів до
кількості дітей які йдуть до
першого класу)
розрахунково (кошти
передбачені на придбання
меблів до кількості дітей
які йдуть до першого
класу)

609,38

609,38

1351,46

1351,46

розрахунково (кошти
передбачені на придбання
комп’ютерного обладнання
до кількості дітей які йдуть
до першого класу)
розрахунково (кількість
запланованого придбання
одиниць дидактичних
матеріалів до кількості
придбаних одиниць
дидактичних
матеріалів)*100%
розрахунково (кількість
запланованого придбання
одиниць меблів для
перших класів до кількості
придбаних одиниць меблів
для перших класів)*100%

400,07

400,07

100

100

100

100

питома вага придбаного
комп’ютерного обладнання для
перших класів до
комп’ютерного обладнання для
перших класів які необхідно
придбати

розрахунково (кількість
запланованого придбання
одиниць комп’ютерного
обладнання для перших
класів до кількості
придбаних одиниць
комп’ютерного обладнання
для перших класів)*100%

питома вага витрат на
підвищення кваліфікації
педагогічних працівників та
проведення супервізії до
кількості педагогічних
працівників, які повинні пройти
підвищення кваліфікації та
супервізію

розрахунково (кількість
педпрацівників, яким
потрібно пройти
підвищення кваліфікації та
супервізію до кількості
педагогічних працівників,
які пройшли підвищення
кваліфікації та
супервізію)*100%

100

100

100

100

Придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти

1 затрат
кількість одиниць придбаного
обладнання
2 ефективності
середні видатки на придбання
одної одиниці обладнання

3 якості

одиниць

розрахунок

38

14

52

грн.

розрахунково (затверджені
видатки на придбання
обладнання/кількості
придбаного обладнання)

4101,45

17 898,86

22 000,31

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29
грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ начальника відділу освіти
виконавчого комітету
Знам'янської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

від 09 жовтня 2020 року № 195-од

02143956
1.

2.

0617321
(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)
0617321
(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)
0617321
Код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

3.

Відділ освіти виконавчого комітету Знам'янської міської ради
(найменування головного розпорядника)
Відділ освіти виконавчого комітету Знам'янської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
7321
(код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету)

443
(код Функціональної класифікації видатків та
кредитування бюджету)

Будівництво освітніх установ та закладів
(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків
та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

02143956
(код за ЄДРПОУ)

11202100000
(код бюджету)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1038866 гривень, у тому числі загального фонду -0 гривень та спеціального фонду - 1038866 гривень.
Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України, Бюджетний кодекс України; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та
виконання місцевих бюджетів; рішення Знам’янської міської ради від 26 грудня 2018 року № 1750 "Про затвердження Міської цільової комплексної програми розвитку закладів освіти міста на
2019-2021 роки", рішення Знам'янської міської ради від 10 січня 2020 року № 2325 "Про бюджет міста Знам'янка на 2020 рік", рішення Знам'янської міської ради від 12 лютого 2020 року №
2371 "Про внесення змін до рішення міської ради від 10 січня 2020 року №2325 " Про бюджет міста Знам'янка на 2020 рік", рішення Знам'янської міської ради від 24 липня 2020 року № 2498
"Про внесення змін до рішення міської ради від 10 січня 2020 року №2325 " Про бюджет міста Знам'янка на 2020 рік", рішення Знам'янської міської ради від 28 серпня 2020 року № 2564 "Про
внесення змін до рішення міської ради від 10 січня 2020 року №2325 " Про бюджет міста Знам'янка на 2020 рік", від 28 вересня 2020 року № 2602 "Про внесення змін до рішення міської ради від
10 січня 2020 року № 2325 « Про бюджет міста Знам'янки на 2020 рік»
4.
5.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
Ціль державної політики
N з/п
1. Забезпечення здійснення організаційних заходів з покращення стану установ закладів освіти
7. Мета бюджетної програми
Забезпечення розвитку інфраструктури території
8.

Завдання бюджетної програми

Завдання
N з/п
1. Забезпечення проведення капітального ремонту приміщень закладів загальної середньої освіти
2. Забезпечення будівництва обє'єктів
9.

Напрями використання бюджетних коштів

N з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

2

3

4

5

1.

Капітальний ремонт по встановленню твердопаливного котла потужністю 500 кВт в загальноосвітній школі І-ІІІ
ступенів №6

0

119 866

119 866

2.

Капітальний ремонт по встановленню твердопаливного котла в загальноосвітній школі І - ІІІ ступенів № 4, яка
розташована за адресою м. Знам'янка Кіровоградської області, вул. Свободи, 2/15

0

119 000

119 000

3.

Капітальний ремонт по утепленню фасадів Знам'янської ЗОШ І -ІІІ ступенів № 1 ім. Т.Г.Шевченка,яка розташована за
адресою м. Знам'янка, вул. Олени Теліги, 69 Кіровоградської області

0

300 000

300 000

4.

Капітальний ремонт - утеплення фасаду дошкільного навчального закладу "Козачок" корпус № 1,
Кіровоградської області, вул. Чайковського, 13

0

500 000

500 000

0

1 038 866

1 038 866

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

3

4
1 038 866
1 038 866

5
1 038 866
1 038 866

Спеціальний фонд

Усього

м. Знам'янка,

Усього
10.

Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
Найменування місцевої / регіональної програми

N з/п
1
1

11.

2
Міська цільова комплексна програма розвитку закладів освіти міста на 2019-2021 роки
Усього
Результативні показники бюджетної програми:

N з/п

Показник

1

2

1.1

1.2

Одиниця
виміру

1.4

Джерело інформації

затрат
обсяги видатків на встановлення твердопаливного
котла
продукту

ефективності
середня вартість витрат на встановлення
твердопаливного котла
якості
рівень готовності об'єктів будівництва
затрат

6

7

238866

238866

2

2

грн.

проектно-кошторисна документація

од.

проектно-кошторисна документація

грн.

розрахунок (співвідношення обсягу видатків на
твердопаливний котел до кількість котлів)

119433

119433

%

розрахунок питомої ваги

100

100

Завдання 2. Забезпечення будівництва обє'єктів
2.1

Загальний фонд

3
4
5
Завдання 1. Забезпечення проведення капітального ремонту приміщень закладів загальної середньої освіти

кількість обладнання , що планується встановити
1.3

0

